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Consulta 96
Olá. Estou tentando inscrever minha equipe no concurso, porém ao tentar só há
espaço para um participante, como faço para inscrever a equipe completa?
Obrigado.
Resposta | Consulta 96
Para a inscrição no concurso é necessário somente um responsável (pessoa física
ou jurídica). O grupo de profissionais (consórcio ou não) será necessário na
assinatura do contrato pelo vencedor.
Consulta 97
Prezados,
Acessei a página 'consultas' e não encontrei formulário de consultas mencionado
para envio de pergunta de forma não identificada. O botão na página encaminhou
para este envio.
Gostaria de saber o procedimento para realizar inscrição para consórcio entre
empresas. Na área de inscrição não há possibilidade de cadastro de múltiplos
CNPJs e nem opção para indicar a participação de outra empresa.
Se precisar enviar o questionamento por outro meio por favor me indicar onde
encontrar o formulário.
Resposta | Consulta 97
Conforme Consulta 96.
Consulta 98
Boa tarde, li em uma matéria que a instalação da UFSC é temporária, isso se
confirma?
Resposta | Consulta 98
A UFSC tem contrato de locação com o Perini de 5 anos, que pode se estender por
mais 5 anos.

Consulta 99
Boa tarde,
Gostaria de saber se existe necessidade de escada enclausurada na edificação,
caso possua 12m de altura.
Resposta | Consulta 99
Consultar instruções normativas do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina,
disponível em: www.cbm.sc.gov.br/dat/index.php/instrucoes-normativas-in
Consulta 100
Prezados,
efetuei a inscrição como pessoa jurídica, porém tenho algumas dúvidas:
Dúvida 01:
Na ficha fiz o seguinte preenchimento:
"Informação para o recebimento do comprovante – nome-sobrenome-email" (meus
dados)
endereço (endereço pessoa jurídica)
CPF/CNPJ (CNPJ da empresa)
Responsável técnico e CAU (meus dados, pois sou o responsável técnico)
A inscrição veio no meu nome.
Está correta a inscrição?
Dúvida 02
Recebi dois códigos:
Nº do pedido 7 dígitos
e um pdf com um qcode (10 dígitos)
Na prancha eu usarei o nº do pedido?
Dúvida 03
Eu recebi um email:
Confirmação de inscrição para Concurso Ágora Tech Park – Pedido
Este email é a homologação?

Resposta | Consulta 100
1- Sim.
2- O código para utilizar na prancha é o de 7 dígitos, conforme recebimento por
e-mail.
3-Sim, este e-mail é a validação da inscrição.

